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§1
1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Niezbędnik podróżnika – Polska”
o ubezpieczenie sprzętu sportowego od utraty lub zniszczenia.
2. Sprzęt sportowy możemy objąć ochroną ubezpieczeniową po opłaceniu
dodatkowej składki.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej klauzuli obowiązujące są postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Niezbędnik podróżnika
– Polska” oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
SŁOWNICZEK TERMINÓW,
czyli co znaczą pojęcia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
§2
Pojęcia użyte w tej klauzuli, a niezdefiniowane w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia „Niezbędnika podróżnika – Polska”, przyjmują następujące znaczenie:
1. bezpośrednia opieka – taka kontrola nad bagażem, która umożliwia
natychmiastowe działanie Ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie,
a w przypadku szkody polegającej na zaborze mienia przez osobę trzecią
uniemożliwia jego dokonanie bez użycia przemocy fizycznej lub groźby
natychmiastowego jej użycia wobec Ubezpieczonego.
2. huragan – działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s,
wyrządzającego masowe szkody; wystąpienie tego zjawiska winno być
potwierdzone przez IMiGW, a w przypadku braku możliwości uzyskania
takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w
miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie, świadczący o działaniu huraganu; pojedyncze szkody uważa się za powstałe na skutek huraganu tylko
wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady huraganu lub
też rodzaj i rozmiary szkody świadczą o jego działaniu.
3. katastrofa środka komunikacji – wydarzenie zakłócające w sposób
nagły i groźny ruch lądowy, sprowadzające konkretne i dotkliwe skutki
obejmujące większą liczbę osób oraz szkody w mieniu w wielkich rozmiarach oraz niosące ze sobą zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego.
4. kradzież z włamaniem – dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru
mienia z pomieszczeń lub bagażnika samochodowego po uprzednim
usunięciu siłą zabezpieczenia lub otwarciu wejścia (pokrywy bagażnika)
przy użyciu narzędzi, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź
klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek
włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju.
5. powódź – zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody
w korytach wód płynących i stojących lub w następstwie podniesienia się
poziomu morskich wód przybrzeżnych.
6. pożar – niekontrolowany proces spalania, połączony z występowaniem płomieni.
7. rozbój – zabór mienia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia
przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego (lub osób bliskich) albo doprowadzeniu Ubezpieczonego (lub osób bliskich) do stanu nieprzytomności
lub bezbronności.
8. sprzęt sportowy – przedmioty stanowiące własność Ubezpieczonego,
służące do uprawiania sportów zimowych (narty biegowe i zjazdowe,
snowboard, wiązania, buty narciarskie, kijki, gogle, kask) oraz przedmioty
służące do uprawiania surfingu, windsurfingu, katesurfingu, a także sprzęt
służący do nurkowania wraz z osprzętem i ekwipunkiem oraz rower.
9. wartość rzeczywista – wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia
mienia do stanu sprzed szkody, uwzględniająca faktyczne zużycie.
10. wybuch – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołana ich właściwością rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych
i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za wybuch
jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, że wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wy-
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równanie ciśnień. Za wybuch uważa się również implozję polegającą na
uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym.
11. zalanie – następstwa działania wody powstałe wskutek:
a) wydostania się wody, pary lub płynów w wyniku uszkodzenia sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej,
b) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej,
c) wskutek opadów atmosferycznych,
d) działania wody powstałej z topnienia śniegu lub lodu.
12. zamek wielozastawkowy – taki rodzaj zamka, do którego klucz posiada w łopatce więcej niż jedno żłobienie prostopadłe do trzonu.
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA,
czyli co obejmuje Twoje ubezpieczenie
§3
Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt sportowy będący własnością
Ubezpieczonego, w czasie podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
ZAKRES UBEZPIECZENIA,
czyli gdzie i od czego chroni nasze ubezpieczenie
§4
Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy sprzęt sportowy znajdujący się pod
bezpośrednią opieką Ubezpieczonego oraz sprzęt sportowy, który został:
1) powierzony zawodowemu przewoźnikowi do przewozu na podstawie
odpowiedniego dokumentu przewozowego,
2) pozostawiony w zamkniętym na zamek wielozastawkowy pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego,
3) pozostawiony w zamkniętym na zamek bagażniku samochodu – pod
warunkiem, że sprzęt sportowy, nie był widoczny z zewnątrz.
§5
1. Sprzęt sportowy obejmujemy ochroną ubezpieczeniową od szkód
powstałych wskutek:
1) kradzieży z włamaniem,
2) wypadku komunikacyjnego lub katastrofy środka komunikacji lądowej,
wodnej lub powietrznej,
3) wystąpienia pożaru, wybuchu, zalania, powodzi, huraganu.
2. Sprzęt sportowy obejmujemy również ochroną ubezpieczeniową na
wypadek nagłej utraty przez Ubezpieczonego możliwości bezpośredniej
opieki nad sprzętem sportowym w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Ubezpieczonego, za który ponosimy odpowiedzialność.
3. Ponadto sprzęt sportowy obejmujemy ochroną ubezpieczeniową od
szkód powstałych wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku ze
zdarzeniami wymienionymi w ust. 1 ppkt 2) – 3).
4. Dodatkowo sprzęt sportowy obejmujemy ochroną ubezpieczeniową
od zniszczenia lub uszkodzenia podczas używania przez Ubezpieczonego
tego sprzętu, jeżeli uszkodzenie lub zniszczenie powstało w następstwie
nieszczęśliwego wypadku – pod warunkiem, że jesteśmy zobowiązani
do wypłaty świadczenia z tytułu nieszczęśliwego wypadku powstałego
w wyniku tego samego zdarzenia.
ZA CO NIE ZAPŁACIMY ODSZKODOWANIA,
i za jakie szkody nie będziemy odpowiadać
§6
Nie odpowiadamy za szkody:
1) dotyczące sprzętu narciarskiego powstałe podczas jazdy na nartach
zjazdowych lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi,
2) dotyczące rowerów powstałe podczas uprawiania kolarstwa górskiego
i wszelkich jego odmian,
3) dotyczące sprzętu sportowego powstałe podczas uprawiania sportów
wysokiego ryzyka,
4) dotyczące sprzętu sportowego powstałe podczas używania go niezgodnie z jego przeznaczeniem,
5) polegające na utracie wartości przedmiotu ubezpieczenia lub jego
walorów estetycznych, które nie powodują braku możliwości dalszego
użytkowania sprzętu sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem,
6) powstałe wskutek kradzieży dokonanej z bagażnika dachowego
samochodu w przypadku, gdy chociaż jedna ze ścian bagażnika została
wykonana ze słabego materiału (typu brezent) lub gdy bagażnik nie był
zabezpieczony odpowiednim zamkiem zabezpieczającym,
7) powstałe podczas uprawiania sportów podwyższonego ryzyka lub sportów zimowych, o ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie został o nie poszerzony poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zakupowym,
8) w sprzęcie sportowym powstałe podczas prowadzenia pojazdu pod
wpływem alkoholu lub bez wymaganych uprawnień.
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SUMA, NA JAKĄ UBEZPIECZONY JEST SPRZĘT SPORTOWY,
czyli na jaką kwotę masz ubezpieczenie i jaki jest limit naszej
odpowiedzialności
§7
1. Możesz ubezpieczyć sprzęt sportowy na sumę ubezpieczenia wynoszącą 2000 PLN.
2. Suma ubezpieczenia stanowi górny limit naszej odpowiedzialności za
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
WAŻNE!
Ubezpieczenie sprzętu sportowego zapewnia wypłatę odszkodowania
za szkody powstałe w wyniku różnych zdarzeń – ich spis znajduje się
w § 5.
Są jednak szczególne sytuacje, w których pomimo wystąpienia
jednego ze zdarzeń wymienionych w § 5 odszkodowanie nie zostanie
wypłacone. Zalecamy szczególnie uważną lekturę § 6 – tutaj opisano
szkody, za które nie wypłacimy odszkodowania.
JAK USTALAMY WYSOKOŚĆ I SPOSÓB OPŁACENIA SKŁADKI,
czyli na podstawie czego obliczona jest składka i jak ją można zapłacić
§8
1. Wysokość składki ubezpieczeniowej stanowi iloczyn liczby dni trwania
podróży i stawki określonej w taryfie obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
2. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależna jest od okresu trwania podróży.
3. W umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia „Niezbędnik podróżnika – Polska” rozszerzonej o ubezpieczenie sprzętu sportowego w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu
sportowego nie stosuje się zwyżek i zniżek określonych w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia „Niezbędnik podróżnika – Polska”.
JAKIE DZIAŁANIA NALEŻY PODJĄĆ W PRZYPADKU POWSTANIA SZKODY,
czyli co robić w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub
utraty sprzętu sportowego
§9
1. Jeżeli dojdzie do szkody, Ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć
nam wyliczenia rozmiaru szkody sporządzone na jego koszt.
2. Niezależnie od obowiązków określonych w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia „Niezbędnik podróżnika – Polska” w przypadku zaistnienia
szkody dotyczącej sprzętu sportowego Ubezpieczony musi:
1) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, powiadomić miejscową
jednostkę policji o każdej szkodzie, która mogła powstać w wyniku przestępstwa i uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu,
2) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni, powiadomić przewoźnika
o każdej szkodzie powstałej w sprzęcie sportowym powierzonym do przewozu lub w czasie jazdy środkami komunikacji publicznej, w przypadku
gdy sprzęt sportowy znajdował się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu,
3) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni, powiadomić administrację
lub właściciela budynku o każdym przypadku szkody w miejscu zakwate-
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rowania Ubezpieczonego oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu,
4) zabezpieczyć dowody zaistnienia szkody oraz rzeczy zniszczone lub
uszkodzone w celu umożliwienia nam dokonania ich oględzin,
5) dostarczyć diagnozę lekarską, jeśli szkoda nastąpiła na skutek nieszczęśliwego wypadku, za który ponosimy odpowiedzialność.
SPOSÓB, W JAKI USTALAMY WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA,
czyli jakie zasady stosujemy przy obliczaniu należnego odszkodowania
§ 10
1. Rozmiar szkody ustalamy na podstawie rzeczywistej wartości przedmiotów z dnia ustalenia odszkodowania albo według wysokości kosztów
naprawy. Wysokość tych kosztów powinna być udokumentowana
rachunkiem wykonawcy.
2. Odszkodowanie ustalamy w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody
w granicach sumy ubezpieczenia.
3. Zwrot kosztów naprawy nie może przekroczyć rzeczywistej wartości
przedmiotu.
4. Jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony odzyskał utracone
przedmioty, obowiązany jest zwrócić odszkodowanie wypłacone za te
przedmioty albo zrzec się praw do tych przedmiotów na naszą rzecz.
REGRES UBEZPIECZENIOWY,
czyli kto i kiedy ma prawo do regresu oraz jakie są Twoje obowiązki w
tym zakresie
§ 11
1. Z dniem wypłaty przez nas odszkodowania roszczenie właściciela sprzętu
sportowego przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na nas do wysokości wypłaconego odszkodowania.
2. Jeżeli pokryliśmy tylko część szkody, właścicielowi sprzętu sportowego przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo przed naszymi roszczeniami.
3. Nie przechodzą na nas roszczenia przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że
sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
4. Pamiętaj, że musisz zabezpieczyć możliwość dochodzenia przez nas
roszczeń wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.
5. Jeżeli Ty lub Ubezpieczony zrzekniecie się bez naszej zgody praw przysługujących Wam do osób trzecich z tytułu wyrządzonych szkód albo nie
dopełnicie obowiązków zabezpieczenia roszczeń regresowych, możemy
odmówić odszkodowania w całości lub w odpowiedniej części. Jeżeli zaś
odszkodowanie już wypłaciliśmy, możemy żądać jego zwrotu.
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